
Zarządzenie Nr 23/2013 
Burmistrza Borku WIkp. 
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 
budżetu na rok 2013.

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje:

§1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2013 
o kwotę 525.516.35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą26.941.465,35 zł, z tego: 
1) dochody bieżące w kwocie 23.893.785,35 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie 3.047.680 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.816.355,35 zgodnie z 
załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 
525.516,35 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2013, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 25.897.709,35 zł, z tego .
1) wydatki bieżące w wysokości 22.371.391,35 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3.526.318 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizacj ę zadań z zakresu administracj i rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.816.355,3 5zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej 
z realizacją zadań w wysokości 1.490.454 zł.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu 
w kwocie 21.409 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
1) ogólna w wysokości 3.931 zł,
2) celowa w wysokości 52.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała:
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie:
do Zarządzenia Nr23./2013 zdnia26 kwietnia2013 r. 
Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:
- dz. 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 473.471,35 zł,
- dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 25.342 zł;
- dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 26.703 zł,

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:
- dz. 010, rozdz. 01095, zwiększa się wydatki w § § 4430,4170,4110,4120, 4300,4210, o kwotę
473.471,35 zł, które przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu,
- dz.852, rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 25.342 zł na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
- dz. 854, rozdz. 85415, § 3240 o kwotę 26.703 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 60016, 80113,90002,
Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 21.409 zł na :
- dz.853, rozdz.85395, § 2007,2009 w kwocie 21.409 zł - zwrot środków - program operacyjny Kapitał Ludzki, 
działanie „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty -Recepta na lepsze jutro”.



DOCHODY
Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

11soiw ilSlSlHB 810 754,35

01095■■■...
.........■. ■■. . 40000,00 ■ 473 471,35

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami

0,00 473 471,35 473 471,35

SSf OS 2457 829,00

85295 41 200,00 66 542,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami

0,00 25 342,00 25 342,00

■■ ■ .. ’■
% 854 iii Edukacyjna opieka wychowawcza 0.00 26 703,00 26 703,00

8541.

.. .
 1® : O

 
O 3■' 26 703,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 26 703,00 26 703,00

Razem: 26 415 949,00 525 516,35 26 941 465,35

BeSTia Strona 1



WYDATKI
Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

BeSTia

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo : sliBSiiWiO

01095 _ ■ .... Pozostała działalność 30 000,00 473471,35BWióS
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 860,12 860,12

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 106,56 106,56

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 030,00 5 030,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3111,92 3 111,92

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 175,15 175,15

4430 Różne opłaty i składki 0,00 464 187,60 464 187,60

600 • ...... .. 1 346 834.00 0,00®o 1 346 834,00

60016
. J1 .■ 1 • '

Drogi publiczne gminne BB,BB®,,B':] BBSBf 993134,00 BBBBiBBO®
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 800,00 10 000,00 30 800,00

4270 Zakup usług remontowych 71 377,00 - 10 000,00 61 377,00

758 O 77 340,00 łL. ®l»i® 55 931,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe > Bi® 77 340,00 . ................. ;■ ■■ ■-. . ■/
łlSililliBilill

4810 Rezerwy 77 340,00 - 21 409,00 55 931,00

...M1. i! Oświata [wychowanie 12 165 353,00 0,00 12 165 353,00 ............... ....
80113

. ■. ■. ■.■
Dowożenie uczniów do szkół 504831,00 504831,00

4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 5 000,00 14 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 218 100,00 - 5 000,00 213 100,00

852 aa Pomoc społeczna 3 097 880,00 25 342,00 3123 222,00

85295 Pozostała działalność 147370,00

3110 Świadczenia społeczne 143 050,00 25 342,00 ■168 392,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 734 510,00 755 919,00

85395 O® 734 510,00 755 919,00

2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00 18 197,00 18 197,00

Strona 1



2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00 3 212,00 3 212,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 86020,00 112723,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 26 703,00

3240 Stypendia dla uczniów 10 800,00 26 703,00 37 503,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami 5; ■: 582 281,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 465 000,00 - 800,00 464 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 300,00 800,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 983,00 500,00 1 483,00

Razem: 25 372 193,00 525 516,35 25 897 709,35

BeSTia
Strona 2



Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Razem: 2 816 355,35

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

«o ggiSB Rolnictwo i łowiectwo %:

01095 Pozostała działalność Bgg'®'
NB-Si g.7g 473 471,35

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 473 471,35

760 1® Administracja publiczna taisa «s llls 65000,00

B 75011

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 65 000,00

tos Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Sili!
sw Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w 1 296,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 296,00

862 !»» Pomoc społeczna ■■■■■■■■Ml 2 276 588,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 
społecznego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 248 300,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 248 300,00

:"2'W3—; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczę 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

nia :,C:. ggggiWgsO

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 946,00

IW
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 342,00



Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

010 s:: Rolnictwo I łowiectwo a® BiWiiB WSRilSlS
01095 iii®-.® ■■■.®bb®

' ■ ■ ■ .... ■■ O-’ ■'-Z'■ -
473471,35

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860,12

4120 Składki na Fundusz Pracy 106,56

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 030,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 111,92

4300 Zakup usług pozostałych 175,15

4430 Różne opłaty i składki 464 187,60

750 fi Administracja publiczna 65 000,00

75011
-®. ■■■■■■■■ ■ 65000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 371,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 297,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 332,00

WWi aawi Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 296,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa B® ® ®. ® ?. • ? ®,® ®.:?.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 396,00

4300 Zakup usług pozostałych 900,00

iw® lilii Pomoc społeczna liii
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z

spęfećąfnegÓ.'! l®’
funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 248 300,00

3020 Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń 100,00

3110 Świadczenia społeczne 2 141 037,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 352,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 734,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 020,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 080,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 935,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00



4260 Zakup energii 1 264,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 62,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 770,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 308,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 438,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. i

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 946,00

Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne 25 342,00

Razem: 2 816 355,35


